
Zmiana do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów 
(konwencja w sprawie harmonizacji), Genewa, 21 października 1982 r. ( 1 ) 

Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.534.2011.TREATIES-1 poniższy tekst załącznika 9 
do konwencji w sprawie harmonizacji wchodzi w życie dnia 30 listopada 2011 r. 

„ZAŁĄCZNIK 9 

UŁATWIENIE PROCEDUR PRZEKRACZANIA GRANIC W MIĘDZYNARODOWYM KOLEJOWYM 
PRZEWOZIE TOWAROWYM 

Artykuł 1 

Zasady ogólne 

1. Celem załącznika, który stanowi uzupełnienie postanowień konwencji, jest określenie działań, jakie należy podjąć 
w celu ułatwienia i przyspieszenia przekraczania granic w międzynarodowym kolejowym przewozie towarowym. 

2. Umawiające się strony zobowiązują się do współpracy mającej na celu maksymalne ujednolicenie formalności 
i wymogów dotyczących dokumentów i procedur we wszystkich obszarach związanych z przewozem towarów kolejami. 

Artykuł 2 

Definicja 

»Stacja graniczna (przesiadkowa)« oznacza stację kolejową, gdzie przeprowadza się procedury operacyjne lub administ
racyjne umożliwiające kolejowy przewóz towarów przez granicę. Stacja ta może być położona na granicy lub w jej 
pobliżu. 

Artykuł 3 

Przekraczanie granic przez urzędników i inne osoby związane z międzynarodowym transportem kolejowym 

1. Umawiające się strony powinny dążyć do ułatwienia procedur przyznawania wiz członkom załóg lokomotyw, 
członkom załóg wagonów chłodniczych, osobom towarzyszącym przewożonym towarom oraz pracownikom stacji 
granicznych (przesiadkowych) zatrudnionym w międzynarodowym transporcie kolejowym, zgodnie z najlepszymi krajo
wymi praktykami stosowanymi wobec wszystkich osób ubiegających się o wizę. 

2. Procedurę przekraczania granic w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, w tym wymogi dotyczące oficjal
nych dokumentów potwierdzających ich status, określa się na podstawie porozumień dwustronnych. 

3. Podczas wspólnego przeprowadzania kontroli urzędnicy zatrudnieni na granicy, celnicy lub pracownicy innych 
agencji przeprowadzających kontrole na stacjach granicznych (przesiadkowych) przekraczają granicę państwa w trakcie 
wykonywania swoich obowiązków za okazaniem dokumentów określonych przez umawiające się strony dla swoich 
obywateli. 

Artykuł 4 

Wymogi dotyczące stacji granicznych (przesiadkowych) 

W celu racjonalizacji i przyspieszenia niezbędnych formalności na stacjach granicznych (przesiadkowych) umawiające się 
strony spełniają przedstawione poniżej minimalne wymogi dotyczące stacji granicznych (przesiadkowych) otwartych dla 
międzynarodowego kolejowego przewozu towarowego: 

1) stacje graniczne (przesiadkowe) posiadają budynki (pomieszczenia), urządzenia, infrastrukturę i wyposażenie tech
niczne, które umożliwiają całodobowe przeprowadzanie kontroli, jeżeli jest to uzasadnione i stosowne do natężenia 
ruchu towarowego; 

2) stacje graniczne (przesiadkowe), na których przeprowadzane są kontrole fitosanitarne, weterynaryjne i inne, zaopat
rzone są w wyposażenie techniczne; 

3) zdolność przewozowa i przepustowość stacji granicznych (przesiadkowych) oraz sąsiednich torów musi być stosowna 
do natężenia ruchu; 

4) należy udostępnić strefy przeznaczone do przeprowadzania kontroli oraz magazyny do tymczasowego przechowy
wania towarów podlegających kontroli celnej lub innym formom kontroli; 

5) należy udostępnić sprzęt, infrastrukturę, technologie informatyczne oraz systemy komunikacji służące do wcześniejszej 
wymiany informacji, w tym informacji dotyczących towarów zbliżających się do stacji granicznych (przesiadkowych), 
podanych w kolejowym liście przewozowym i zgłoszeniu celnym;
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( 1 ) Dz.U. L 126 z 12.5.1984, s. 1.



6) na stacjach granicznych (przesiadkowych) zapewniona musi być wystarczająca liczba wykwalifikowanych pracow
ników kolei, celników, urzędników zatrudnionych na granicy oraz pracowników innych agencji w celu obsługi 
ładunków przewożonych przez te stacje; 

7) stacje graniczne (przesiadkowe) posiadają wyposażenie techniczne, infrastrukturę, technologie informatyczne i systemy 
komunikacji, które przed przybyciem taboru na granicę umożliwiają otrzymywanie i wykorzystywanie danych 
dotyczących zatwierdzenia technicznego i inspekcji technicznych taboru przeprowadzonych przez odpowiednie 
organy i koleje zgodnie z ich uprawnieniami, chyba że umawiające się strony podejmą alternatywne ustalenia 
w celu pełnienia tych funkcji. 

Artykuł 5 

Współpraca między krajami sąsiadującymi na stacjach granicznych (przesiadkowych) 

Zgodnie z postanowieniami art. 7 konwencji, umawiające się strony koordynują działania dotyczące kontroli taboru, 
kontenerów, naczep używanych w transporcie kombinowanym oraz przewożonych towarów, a także dotyczące kontroli 
dokumentów przewozowych, oraz podejmują starania zmierzające do tego, by wszystkie wspólne kontrole przeprowa
dzano w oparciu o porozumienia dwustronne. 

Artykuł 6 

Kontrole 

Umawiające się strony: 

1) ustanawiają mechanizm wzajemnego uznawania wszystkich form kontroli taboru, kontenerów, naczep używanych 
w transporcie kombinowanym oraz przewożonych towarów, pod warunkiem, że cele tych kontroli są zbieżne; 

2) przeprowadzają kontrole celne w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wyboru dokonuje się na podstawie oceny ryzyka 
i zarządzania nim. Ogólną zasadą jest, że nie przeprowadza się kontroli fizycznej jeśli dostarczono wymagane 
informacje dotyczące towarów i jeśli towary znajdują się w dobrze zamkniętej i opieczętowanej jednostce taboru, 
kontenerze, naczepie lub wagonie; 

3) przeprowadzają kontrole uproszczone na stacjach granicznych (przesiadkowych) oraz, w miarę możliwości, przenoszą 
niektóre formy kontroli na stacje odjazdu i przeznaczenia; 

4) nie naruszając art. 10 konwencji, art. 4 załącznika 2, art. 5 załącznika 3 ani art. 5 załącznika 4, przeprowadzają 
kontrole przewożonych towarów tylko w przypadkach, w których jest to uzasadnione rzeczywistymi okolicznościami 
lub ryzykiem. 

Artykuł 7 

Terminy 

1. Umawiające się strony dotrzymują określonych w porozumieniach dwustronnych terminów wykonania operacji 
technicznych obejmujących przyjęcie i odprawę pociągów na stacjach granicznych (przesiadkowych), w tym wszystkie 
rodzaje kontroli, oraz dążą do skrócenia tych terminów poprzez udoskonalenie wykorzystywanych technologii i sprzętu. 
Umawiające się strony zobowiązują się do maksymalnego skrócenia czasu trwania kontroli w nadchodzących latach. 

2. Umawiające się strony dokumentują opóźnienia pociągów lub wagonów na stacjach granicznych (przesiadkowych) 
i przekazują te informacje zainteresowanym stronom, które przeprowadzają następnie analizę i proponują środki ograni
czania opóźnień. 

Artykuł 8 

Dokumentacja 

1. Umawiające się strony dbają o to, by towarzyszące dokumenty przewozowe były odpowiednio sformułowane, 
zgodnie z przepisami krajów przywozu i tranzytu. 

2. Umawiające się strony dążą we wzajemnych stosunkach do zmniejszenia ilości wymaganych dokumentów w formie 
papierowej i do uproszczenia procedur dokumentacji poprzez wykorzystanie elektronicznych systemów wymiany infor
macji będących odpowiednikiem informacji zawartych w towarzyszącym towarom kolejowych listach przewozowych 
i zgłoszeniach celnych, sporządzonych zgodnie z przepisami umawiających się stron.
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3. Umawiające się strony podejmują starania, by z wyprzedzeniem dostarczyć organom celnym informacje dotyczące 
towarów zbliżających się do stacji granicznych (przesiadkowych), podane w kolejowym liście przewozowym i w zgło
szeniu celnym. Format, procedurę i terminy dostarczenia tych informacji określają umawiające się strony. 

Artykuł 9 

Wykorzystanie kolejowego listu przewozowego CIM/SMGS 

Zamiast innych dokumentów przewozowych przewidzianych obecnie na mocy traktatów międzynarodowych, 
umawiające się strony mogą wykorzystywać kolejowy list przewozowy CIM/SMGS, który może równocześnie służyć 
jako dokument celny.”
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